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Doručeno datovou schránkou
V Praze dne 02.12.2021
VĚC: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
město Varnsdorf bylo Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j.
S0148,0149/VZ-34536/542MKd ze dne 13.12.2019, které nebylo právní moci dne 1.1.2020
(dále jen „Rozhodnutí“) uznáno vinným z přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že porušilo
pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 63 odst. 5 citovaného zákona, když
předmětnou veřejnou zakázku zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by prokázalo
splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění uvedených v § 63 odst. 5
citovaného zákona, přičemž tím mohlo ovlivniv výběr dodavatele, a dne 12. 9. 2018 uzavřelo s
vybraným dodavatelem Water Solar Technology Ltd., registrační číslo 7113037, se sídlem
Manchester, 6 Bexley Square, M3 6BZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
odštěpný závod Water Solar Technology Ltd. - branch, organizační složka, IČO 29041643, se
sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, smlouvu o nájmu měřicích zařízení.
Město Varnsdorf dle Rozhodnutí uhradilo pokutu ve výši 650.000 Kč a náklady řízení ve výši
1.000 Kč.
Rádi bychom Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádali o
následující informace:
1. Bylo zahájeno vymáhání škody – zaplacené pokuty ÚOHS ve výše 650.000,- (plus
1.000,- náklady řízení)?
2. Pokud nikoliv, jaké kroky byly učiněny, aby nedošlo k promlčení tohoto nároku města
Varnsdorf?
Informace, o které jsme Vás výše požádali, prosím, zašlete v zákonem stanovené lhůtě v
elektronické a strojově čitelné podobě do datové schránky Oživení, z.s., ID datové schránky:
Děkuji a jsem s pozdravem.
Za Oživení, z. s.
Předseda Oživení, z.s.
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Vážený pan
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, ze dne 02.12.2021, Vám sdělujeme následující:
K uvedenému Vám město Varnsdorf v zákonem stanovené lhůtě sděluje, že otázka náhrady
škody z tohoto titulu byla řešena na 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se
konalo dne 25.03.2021. Zastupitelé hlasovali o zřízení a jmenování škodní komise, která by
posoudila vzniklou škodu ve výši 651.000 Kč. O návrhu bylo hlasováno tak, že 8 zastupitelů
bylo pro návrh, 1 proti návrhu a 9 zastupitelů se zdrželo. Navržené usnesení, tak nebylo
přijato. Škodní komise tak nebyla zřízena ani jmenována. Od té doby žádné další kroky
nebyly učiněny.
S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

Banka:

IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718

